
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Fermín Bouza Brey 2017/201836013771 Vilagarcía de Arousa

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMA Mantemento electromecánico Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMA03Instalación e mantemento Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0952 Automatismos pneumáticos e hidráulicos 502017/2018 288240

MPMP09_52 Automatización pneumática e hidráulica 502017/2018 216180

MPMP09_52 Automatización con cables e programada 502017/2018 7260

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo GONZALO VILLANUEVA LEDE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A este módulo asiste alumnado básicamente da zona e aredores da provincia de Pontevedra, o entorno produtivo ofrece gran variedade de postos

de traballo, dende empresas conserveiras, industrias de servizos técnicos,... nos diferentes polígonos industriais da zona... así como a

complementación da PRL os capacita para afrontar a actividade laboral con precaución e seguridade
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PROFESIONAIS

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Presentación. Reforzo avaliación inicial.Introducción 20 10

2 Producción e utilizaciónO aire comprimido 24 10

3 Tipos e funciónsActuadores, válvulas
pneumáticas e
electropneumáticas

26 10

4 Diferentes mandos. Representación esquemáticaMando pneumático 38 10

5 Metodoloxía elaboración de esquemasElectroneumática.
(Nocións de circuitos
eléctricos)

31 10

6 Principios fundamentais. Fluídos hidráulicos. Compoñentes. Tipos e funcións. Representación esquemática.
Interpretación

Sistemas
hidráulicos_Instalación
s hidráulicas.
Actuadores e válvulas.
Electrohidráulica

63 10

7 Sensores o detectores. TiposCaptadores de sinal 14 10

8 Técnicas de automatización. Alxebra de Boole. Tabla de la verdad. Tabla de Karnaught.Automatización 20 10

9 PLC_aspectos e partes. Nemónico. Contactos. FunciónsAutómata programable 20 10

10 GRAFCET.Transformar en circuito de mando. Éxemplos Resolución de secuenciasEstudio e deseño de
automatizacións

32 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción 20

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos pneumáticos e electropneumáticos, atendendo ás súas características físicas e funcionais. NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Identificáronse as características diferenciadoras entre os automatismos pneumáticos e os electropneumáticos.

CA1.6 Obtívose información dos esquemas pneumáticos e electropneumáticos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Produción, almacenamento, preparación e distribución do aire comprimido.

 Válvulas: tipos, funcionamento, aplicación e mantemento.

 Actuadores: tipos, funcionamento, aplicación e mantemento.

 Indicadores: tipos, funcionamento e aplicación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O aire comprimido 24

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos pneumáticos e electropneumáticos, atendendo ás súas características físicas e funcionais. NO

RA3 - Monta automatismos pneumático-electropneumáticos e hidráulico-electrohidráulicos, interpretando a documentación técnica e aplicando técnicas de conexión,
e realiza probas e axustes funcionais. NO

RA4 - Diagnostica o estado de elementos de sistemas pneumáticos e hidráulicos, aplicando técnicas de medida e análise. NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a estrutura e os compoñentes que configuran as instalacións de subministración de enerxía pneumática.

 0CA1.10 Identificáronse os compoñentes dunha instalación de xeración de aire comprimido

 0  CA1.10.1 Describíronse as características dos compoñentes

  CA1.11 Describíronse os tipos e os compoñentes das distribucións nas instalacións pnemáticas

    CA1.11.1 Observouse a descripción do fundamento dos compoñentes a través de animacións

CA3.11 Identificáronse os riscos laborais na montaxe de automatismos pneumáticos ou electropneumáticos, e hidráulicos ou electrohidráulicos.

CA4.1 Identificáronse as tolerancias de fabricación aplicables.

CA4.6 Relacionáronse os desgastes dunha peza coas posibles causas que os orixinan.

CA4.7 Achegáronse solucións para evitar ou reducir desgastes.

 CA4.8 Rexistrouse debidamente as averías acontecidas nos diferentes compoñentes

4.2.e) Contidos

Contidos

 Produción, almacenamento, preparación e distribución do aire comprimido.

   Producción, almacenamento e preparación do suministro de aire comprimido

     Compoñentes dunha instalación de xeración de aire comprimido. Xeralidades (CA.1.10)

   Distribución e acondicionamento do aire comprimido

     Instalación de distribución de aire comprimido. Configuración. Compoñentes. Xeralidades (CA 1.11)

  Identificación e selección de equipamentos e materiais pneumáticos e electropneumáticos utilizando catálogos comerciais.

 Indicadores: tipos, funcionamento e aplicación.

 Normas de práctica profesional comunmente aceptadas no sector.
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Contidos

 Prevención de riscos laborais

 Avarías: natureza; causas e clasificación nos elementos pneumáticos e hidráulicos.

 Diagnóstico de avarías: procedementos e medios.

 Rexistro das averías acontecidas nos diferentes compoñentes (CA 4.8)
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Actuadores, válvulas pneumáticas e electropneumáticas 26

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos pneumáticos e electropneumáticos, atendendo ás súas características físicas e funcionais. NO

RA3 - Monta automatismos pneumático-electropneumáticos e hidráulico-electrohidráulicos, interpretando a documentación técnica e aplicando técnicas de conexión,
e realiza probas e axustes funcionais. NO

RA4 - Diagnostica o estado de elementos de sistemas pneumáticos e hidráulicos, aplicando técnicas de medida e análise. NO

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.3 Recoñecéronse pola súa función e tipoloxía os elementos utilizados na realización de automatismos pneumáticos e electropneumáticos.

   CA1.3.1 Recoñecéronse pola súa función e tipoloxía os elementos utilizados na realización de automatismos pneumáticos

   CA1.3.2 Recoñecéronse pola súa función e tipoloxía os elementos utilizados na realización de automatismos electropneumáticos

CA1.6 Obtívose información dos esquemas pneumáticos e electropneumáticos.

   CA1.6.1 Obtívose información dos esquemas pneumáticos

   CA1.6.2 Obtívose información dos esquemas electropneumáticos

CA1.9 Identificáronse equipamentos e materiais pneumáticos e electropneumáticos utilizando catálogos comerciais.

   CA1.9.1 Identificáronse equipamentos e materiais pneumáticos utilizando catálogos comerciais

   CA1.9.2 Identificáronse equipamentos e materiais electropneumáticos utilizando catálogos comerciais

CA3.1 Realizáronse esbozos para optimizar a disposición dos elementos.

CA3.2 Distribuíronse os elementos no panel de simulación de acordo coa súa situación na máquina.

CA3.3 Efectuouse a interconexión física dos elementos.

CA4.1 Identificáronse as tolerancias de fabricación aplicables.

CA4.2 Comparáronse coas orixinais as medidas actuais dun compoñente pneumático ou hidráulico desgastado.

   CA4.2.1 Comparáronse coas orixinais as medidas actuais dun compoñente pneumático desgastado

CA4.3 Cuantificouse a magnitude dos desgastes e das erosións.

CA4.4 Identificáronse desgastes normais e anormais de pezas usadas.

CA4.5 Comparáronse os parámetros das superficies erosionadas cos da peza orixinal.
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Criterios de avaliación

CA4.6 Relacionáronse os desgastes dunha peza coas posibles causas que os orixinan.

CA4.7 Achegáronse solucións para evitar ou reducir desgastes.

4.3.e) Contidos

Contidos

  Identificación e selección de equipamentos e materiais pneumáticos e electropneumáticos utilizando catálogos comerciais.

    Identificación e selección de equipamentos e materiais pneumáticos utilizando catálogos comerciais

    Identificación e selección de equipamentos e materiais electropneumáticos utilizando catálogos comerciais

 Válvulas: tipos, funcionamento, aplicación e mantemento.

 Actuadores: tipos, funcionamento, aplicación e mantemento.

 Elementos de control.

 Simboloxía pneumática e electropneumática.

   Simboloxía pneumática

   Simboloxía electropneumática

 Avarías: natureza; causas e clasificación nos elementos pneumáticos e hidráulicos.

   Avarías: natureza; causas e clasificación nos elementos pneumáticos

 Diagnóstico de avarías: procedementos e medios.

 Diagnóstico de estado de elementos e pezas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Mando pneumático 38

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos pneumáticos e electropneumáticos, atendendo ás súas características físicas e funcionais. NO

RA3 - Monta automatismos pneumático-electropneumáticos e hidráulico-electrohidráulicos, interpretando a documentación técnica e aplicando técnicas de conexión,
e realiza probas e axustes funcionais. NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.5 Recoñeceuse a secuencia de funcionamento dun automatismo pneumático-electropneumático.

   CA1.5.1 Recoñeceuse a secuencia de funcionamento dun automatismo pneumático

CA1.6 Obtívose información dos esquemas pneumáticos e electropneumáticos.

CA1.9 Identificáronse equipamentos e materiais pneumáticos e electropneumáticos utilizando catálogos comerciais.

CA3.4 Asegurouse unha boa suxeición mecánica e/ou unha correcta conexión eléctrica.

   CA3.4.1 Asegurouse unha boa suxeición mecánica

CA3.5 Identificáronse as variables físicas que cumpra regular para realizar o control do automatismo.

CA3.6 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios axeitados para realizar axustes e reaxustes.

CA3.7 Reguláronse as variables físicas que caracterizan o funcionamento do automatismo pneumático e/ou hidráulico.

CA3.8 Axustáronse os movementos e as carreiras aos parámetros establecidos durante a execución das probas funcionais en baleiro e en carga.

CA3.9 Realizáronse axustes e/ou modificacións para unha axeitada funcionalidade do automatismo pneumático e/ou hidráulico.

   CA3.9.1 Realizáronse axustes e_ou modificacións para unha axeitada funcionalidade do automatismo pneumático

CA3.10 Recolléronse os resultados no documento correspondente.

4.4.e) Contidos

Contidos

  Interpretación de esquemas pneumáticos-electropneumáticos.

 Secuenciadores.

 Elementos de control.

 Simboloxía pneumática e electropneumática.

   Simboloxía pneumática
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Contidos

   Simboloxía electropneumática

 Elaboración gráfica e esbozos de posicionamento de circuítos.

 Técnica operativa do conexión.

 Avarías: natureza; causas e clasificación nos elementos pneumáticos e hidráulicos.

 Diagnóstico de avarías: procedementos e medios.

 Diagnóstico de estado de elementos e pezas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Electroneumática. (Nocións de circuitos eléctricos) 31

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos pneumáticos e electropneumáticos, atendendo ás súas características físicas e funcionais. NO

RA3 - Monta automatismos pneumático-electropneumáticos e hidráulico-electrohidráulicos, interpretando a documentación técnica e aplicando técnicas de conexión,
e realiza probas e axustes funcionais. NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificáronse as áreas de aplicación dos automatismos pneumáticos e electropneumáticos.

CA1.5 Recoñeceuse a secuencia de funcionamento dun automatismo pneumático-electropneumático.

   CA1.5.2 Recoñeceuse a secuencia de funcionamento dun automatismo electropneumático

CA1.6 Obtívose información dos esquemas pneumáticos e electropneumáticos.

CA1.7 Discriminouse o equipamento ou circuíto de mando do circuíto de forza.

CA1.8 Identificáronse os elementos que compoñen o equipamento ou circuíto de mando e o circuíto de forza.

CA3.4 Asegurouse unha boa suxeición mecánica e/ou unha correcta conexión eléctrica.

   CA3.4.2 Asegurouse unha boa conexión eléctrica

CA3.5 Identificáronse as variables físicas que cumpra regular para realizar o control do automatismo.

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Procesos pneumáticos ou electropneumáticos secuenciais. Características e métodos de resolución e de representación (diagramas espazo-fase, espazo-tempo, GRAFCET, etc.).

  Métodos secuenciais na realización de esquemas: paso a paso e cascada.

  Interpretación de esquemas pneumáticos-electropneumáticos.

 Análise de circuítos electropneumáticos: elementos de control (relés e contactores), de protección e de medida.

 Simboloxía pneumática e electropneumática.

   Simboloxía electropneumática

 Elaboración gráfica e esbozos de posicionamento de circuítos.

 Técnica operativa do conexión.

 Avarías: natureza; causas e clasificación nos elementos pneumáticos e hidráulicos.

 Diagnóstico de estado de elementos e pezas.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistemas hidráulicos_Instalacións hidráulicas. Actuadores e válvulas. Electrohidráulica 63

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os elementos que compoñen os circuítos hidráulicos e electrohidráulicos, atendendo ás súas características físicas e funcionais. SI

RA3 - Monta automatismos pneumático-electropneumáticos e hidráulico-electrohidráulicos, interpretando a documentación técnica e aplicando técnicas de conexión,
e realiza probas e axustes funcionais. NO

RA4 - Diagnostica o estado de elementos de sistemas pneumáticos e hidráulicos, aplicando técnicas de medida e análise. NO

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os fluídos hidráulicos utilizados en sistemas hidráulicos.

CA2.2 Identificouse a estrutura e os compoñentes que configuran as instalacións de subministración de enerxía hidráulica.

CA2.3 Identificáronse as características diferenciadoras entre os automatismos hidráulicos e os electrohidráulicos.

   CA2.3.1 Identificáronse as características diferenciadoras entre os automatismos hidráulicos

   CA2.3.2 Identificáronse as características diferenciadoras entre os automatismos electrohidráulicos

CA2.4 Recoñecéronse pola súa función e a súa tipoloxía os elementos utilizados na realización de automatismos hidráulicos e electrohidráulicos.

   CA2.4.1 Recoñecéronse pola súa función e a súa tipoloxía os elementos utilizados na realización de automatismos hidráulicos

   CA2.4.2 Recoñecéronse pola súa función e a súa tipoloxía os elementos utilizados na realización de automatismos electrohidráulicos

CA2.5 Identificáronse as áreas de aplicación dos automatismos hidráulicos e electrohidráulicos.

CA2.6 Recoñeceuse correctamente a secuencia de funcionamento dun automatismo hidráulico ou electrohidráulico real ou simulado.

CA2.7 Obtívose información dos esquemas hidráulicos e electrohidráulicos.

CA2.8 Discriminouse o equipamento ou circuíto de mando do circuíto de forza.

CA2.9 Identificáronse os elementos que compoñen o equipamento ou circuíto de mando e o circuíto de forza.

CA2.10 Identificáronse equipamentos e os materiais hidráulicos e electrohidráulicos utilizando catálogos comerciais.

CA3.7 Reguláronse as variables físicas que caracterizan o funcionamento do automatismo pneumático e/ou hidráulico.

CA3.8 Axustáronse os movementos e as carreiras aos parámetros establecidos durante a execución das probas funcionais en baleiro e en carga.

CA3.9 Realizáronse axustes e/ou modificacións para unha axeitada funcionalidade do automatismo pneumático e/ou hidráulico.

   CA3.9.2 Realizáronse axustes e_ou modificacións para unha axeitada funcionalidade do automatismo hidráulico
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Criterios de avaliación

CA3.10 Recolléronse os resultados no documento correspondente.

CA3.11 Identificáronse os riscos laborais na montaxe de automatismos pneumáticos ou electropneumáticos, e hidráulicos ou electrohidráulicos.

CA4.2 Comparáronse coas orixinais as medidas actuais dun compoñente pneumático ou hidráulico desgastado.

   CA4.2.2 Comparánronse coas orixinais as medidas actuais dun compoñente hidráulico desgastado

CA4.3 Cuantificouse a magnitude dos desgastes e das erosións.

CA4.4 Identificáronse desgastes normais e anormais de pezas usadas.

CA4.5 Comparáronse os parámetros das superficies erosionadas cos da peza orixinal.

CA4.7 Achegáronse solucións para evitar ou reducir desgastes.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Fluídos hidráulicos.

 0Análise de circuítos electrohidráulicos: elementos de control (relés e contactores), de protección e de medida.

  Simboloxía hidráulica e electrohidráulica.

  Interpretación de esquemas hidráulicos e electrohidráulicos.

  Identificación e selección de equipamentos e materiais hidráulicos e electrohidráulicos utilizando catálogos comerciais.

 Depósitos, filtros e refrixeradores.

 Cilindros hidráulicos: características, aplicación e tipos.

 Bombas: características, aplicación e tipos.

 Motores: características, aplicación e tipos.

 Acumuladores hidráulicos.

 Válvulas e servoválvulas: tipos, funcionamento, mantemento e aplicacións.

 Dispositivos de mando e regulación: sensores e reguladores.

 Análise de circuítos hidráulicos: elementos de control, mando e regulación hidráulica.

 Normas de práctica profesional comunmente aceptadas no sector.

 Medidas nos sistemas automáticos. Instrumentos e procedementos de medición das variables que haxa que regular e controlar: tensións, potencias, caudais, presións, temperaturas, etc.

 Avarías: natureza; causas e clasificación nos elementos pneumáticos e hidráulicos.

   Avarías: natureza; causas e clasificación nos elementos hidráulicos

 Diagnóstico de estado de elementos e pezas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Captadores de sinal 14

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta automatismos pneumático-electropneumáticos e hidráulico-electrohidráulicos, interpretando a documentación técnica e aplicando técnicas de conexión,
e realiza probas e axustes funcionais. NO

RA4 - Diagnostica o estado de elementos de sistemas pneumáticos e hidráulicos, aplicando técnicas de medida e análise. NO

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.5 Identificáronse as variables físicas que cumpra regular para realizar o control do automatismo.

CA3.7 Reguláronse as variables físicas que caracterizan o funcionamento do automatismo pneumático e/ou hidráulico.

CA3.8 Axustáronse os movementos e as carreiras aos parámetros establecidos durante a execución das probas funcionais en baleiro e en carga.

 CA4.8 Rexistrouse debidamente as averías acontecidas nos diferentes compoñentes

4.7.e) Contidos

Contidos

 Elementos de control.

 Dispositivos de mando e regulación: sensores e reguladores.

 Dispositivos de mando e regulación: sensores e reguladores.

 Elaboración de documentación cos resultados finais.

 Prevención de riscos laborais

 Avarías: natureza; causas e clasificación nos elementos pneumáticos e hidráulicos.

 Diagnóstico de avarías: procedementos e medios.

 Diagnóstico de estado de elementos e pezas.

 Histórico de avarías.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Automatización 20

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os elementos dos circuítos de automatismos de tecnoloxía pneumática ou electropneumática, e hidráulica ou electrohidráulica, con cables e
programados, interpretando documentación técnica e describindo as súas características. NO

RA3 - Configura fisicamente sinxelos automatismos con cables e/ou programados para control automático, elaborando esbozos e esquemas para a súa construción. NO

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificouse a simboloxía e os elementos representados nos planos de circuítos de automatismos.

CA2.2 Distinguíronse as vistas, os cortes e os detalles, entre outros, dos elementos dos circuítos expresados nos planos e/ou nas especificacións de fábrica.

CA2.5 Relacionáronse os símbolos que aparecen nos planos cos elementos reais do sistema dunha máquina.

CA2.6 Identificáronse as partes internas e externas de cada elemento (mediante o emprego de vistas, cortes, detalles, etc.), que aparece nos planos e nas especificacións técnicas de
fábrica.

CA3.5 Efectuouse a interconexión física dos elementos pneumáticos ou hidráulicos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Planos de conxunto dos sistemas pneumáticos ou hidráulicos de máquinas. Lista de despezamento.

 Regulamentación e normativa electrotécnica aplicada.

 Simboloxía e representación de esquemas eléctricos.

 Implantación: distribución de elementos.
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PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Autómata programable 20

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza programas sinxelos para autómatas programables, identificando as variables que haxa que controlar e dando resposta ás especificacións de
funcionamento. NO

RA3 - Configura fisicamente sinxelos automatismos con cables e/ou programados para control automático, elaborando esbozos e esquemas para a súa construción. NO

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as variables que haxa que controlar.

CA1.2 Elaborouse o diagrama de secuencia do control automático dunha máquina ou un proceso secuencial.

CA1.3 Determinouse o número de entradas, saídas e elementos de programa que se vaian utilizar.

CA3.2 Seleccionáronse, a partir de catálogos técnico-comerciais, os equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións técnicas e económicas establecidas.

CA3.6 Efectuouse o cableamento e a conexión do autómata (entradas, saídas e alimentación).

CA3.7 Verificáronse as suxeicións mecánicas e as conexións eléctricas.

CA3.8 Conseguiuse a axeitada integración entre as partes lóxica e física do sistema.

CA3.9 Realizáronse probas funcionais.

CA3.10 Identificáronse riscos laborais na montaxe de automatismos con cables e/ou programados.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Representación de automatismos con cables.

 Estrutura e características dos autómatas programables.

 Entradas e saídas: dixitais, analóxicas e especiais.

 Programación básica de autómatas: linguaxes e procedementos.

 Resolución de automatismos sinxelos mediante a utilización de autómatas programables.

 Operacións de montaxe, conexión e probas funcionais: medios e procedementos.

 Regulación e posta en marcha do sistema.

 Normativa de seguridade.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Estudio e deseño de automatizacións 32

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza programas sinxelos para autómatas programables, identificando as variables que haxa que controlar e dando resposta ás especificacións de
funcionamento. NO

RA2 - Identifica os elementos dos circuítos de automatismos de tecnoloxía pneumática ou electropneumática, e hidráulica ou electrohidráulica, con cables e
programados, interpretando documentación técnica e describindo as súas características. NO

RA3 - Configura fisicamente sinxelos automatismos con cables e/ou programados para control automático, elaborando esbozos e esquemas para a súa construción. NO

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.4 Realizáronse diagramas de secuencia (diagramas de fluxo, GRAFCET, etc.).

CA1.5 Elaborouse o programa de control que cumpra as especificacións de funcionamento prescritas.

CA1.6 Documentouse o programa desenvolvido cos comentarios correspondentes.

CA2.3 Relacionouse o funcionamento de cada subsistema co conxunto.

CA2.4 Interpretáronse as especificacións técnicas para a determinación dos elementos necesarios en caso de montaxe real.

CA3.1 Propuxéronse solucións con cables e/ou programadas que cumpran as especificacións dos automatismos.

CA3.3 Realizáronse os cálculos mínimos necesarios para a configuración do automatismo pneumático ou hidráulico dunha pequena máquina ou un proceso secuencial.

CA3.4 Documentouse o proceso que se vaia seguir na montaxe e nas probas do sistema pneumático ou hidráulico dunha pequena máquina ou un proceso secuencial.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Programación de esquemas con cables.

 Evolución dos sistemas con cables cara aos sistemas programados.

 Diagramas de secuencia (diagramas de fluxo, GRAFCET, etc.).

 Elaboración da documentación do programa.

 Simboloxía gráfica normalizada dos sistemas pneumáticos ou hidráulicos con cables e/ou programados.

 Vistas, cortes e seccións para a determinación de elementos do sistema.

 Selección, a partir de catálogos técnicos comerciais, de equipamentos e materiais que cumpran as especificacións técnicas e económicas establecidas.
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PROFESIONAIS

Os mínimos esixibles xa están especificados dentro de cada Unidade Didáctica incluíndoos nos criterios de avaliación e a través dos instrumentos

de avaliación...

Os criterios de cualificación concordan co entendemento e comprobación da asimilación dos conceptos de Automatización Pneumática e

Hidráulica, e todo o que conlevan: Analizar procesos, desmembrar en fases o proceso, mellorar e observar a evolución en resolución de

automatización... Coñecemento, interpretación e aplicación de ferramentas para unha optimización de costes e a melloras dos productos e

servicios... Entender os exemplos expostos de casos reales: facilitados no libro de texto recomendado e outros apuntes facilitados... Realizar

consultas en Biblioteca, busquedas en Internet, navegar por páxinas web. De fabricantes, proveedores, que permita ampliar coñecementos e

mellorar a claridade da materia do módulo nos casos que se indiquen... Falilitase documentación adicional complementaria a disposición dos

alumnos na Aula Virtual para os que desexen profundizar en maior medida nos elementos_compoñentes_métodos explicados...

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O longo do desenvolvemento das unidades didácticas e cumprindo ca avaliación continua, paralelamente as actividades, exercicios e controis

correxidos e que non se superen se facilitará un correspondente exemplar para suplir e correxir os erros cometidos, así coma o establecemento

dunha data posterior o control avaliativo, consensuado co_a alumno_a; previa a realización dún reforzo ou aclaración_explicación das dudas ou

coñecementos non asimilados...

      Co alumnado que teña pendente esta asignatura procederase de xeito similar, aportando documentación e consensuando unha data para a

realización avaliativa...

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

No caso deste módulo, o alumno que perda a avaliación continua pode seguir asistindo e entregando as actividades encomendadas o resto do

grupo, así coma presentarse os controis establecidos para a avaliacion, nembergantes terá que superar positivamente as tarefas para unha

avaliación positiva do módulo. Recordando que ésta formación é presencial...

En caso da non asistencia nin entrega de actividades propostas terá dereito a un control extraordinario global en xuño ou por avaliacións posterior

as datas de recuperación...

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

O  departamento da familia profesional de Instalación e Mantemento, realizará o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se

contrastará o grao de cumprimento con respecto á programación. A programación será unha pauta válida á vista da experiencia do curso anterior,

realizando as modificacións, correccións ou aportación de novidades que se dean nas diversas tecnoloxías,...
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase durante o primeiro mes de curso e terá como obxectivo avaliar cal é o estado de coñecementos e habilidades individuais dos alumnos

e identificar posibles dificultades de aprendizaxe...

Utilizaránse como instrumentos de avaliación inicial datos recabados mediante cuestionarios:

1. Estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados

2. Da experiencia profesional previa

3. Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O reforzo educativo ten por obxectivo reforzar coñecementos non asimilados ou que entrañen certa dificultade para o_a alumno_a:

-Preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo...

-Biblioteca, Consultas de Internet, Aula Virtual do IES Fermín Bouza Brey, departamento de mantemento, módulo de Automatismos pneumáticos e

hidráulicos, páx Web. concretas, exercicios específicos...

-Posibilidade de desenrolar tarefas en grupo...

-Confección de algún traballo, estudio,...

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación en valores_

-Construíndo e potenciando relacións pacíficas entre o alumnado, a aceptación das diferenzas, a multiculturalidade, a tolerancia, o respecto dos

Dereitos Humanos, etc...

-Promovendo o respecto, coidado e promoción do medio ambiente tendo en conta a especialidade...

-Fomentando o interés polos hábitos e costumes sans,...

-Consistindo en promover todo tipo de accións polas que os alumnos filtren a información recibida, de xeito consciente, crítica, responsable e

solidaria, así como as decisións consecuentes para a compra de bens e servizos, tendo en conta os valores persoais, a utilización dos recursos e

as consideracións ecolóxicas adecuadas

Nota: Como se reflexa na Unidade Didáctica 0. Presentación, o longo do curso académico 2017_2018 e a medida que se realicen actividades

relacionadas con este tipo de formación_información facilitaraselles os_as alumnos_as detallada información vía fotocopia, documento en archivo

electrónico, acceso a Aula Virtual do centro, direccións Web. de interés, que potencien e formen en novedades e avances actuales que poidan

afectar a nosa vida en sociedade,...

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As asistencia a actividades complementarias ou extraescolares limítaranse as visitas propostas polo departamento de mantemento e validadas

pola Comisión de Coordinación Pedagóxica...(Unha visita a Fundicións Rey en Villagarcía de Arosa, Pontevedra)

10.Outros apartados
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10.1) Actividades transversales

Aportando información referente a aspectos de I+D+i e a evolución previsible e tendente nas actividades que influen na sociedade,...

informar tamén da posibilidade de concurrir a realización das prácticas, unha vez superado o ciclo, a algún pais da Unión Europea dentro do

programa Erasmus

10.2) Oportunidades de mellora

Xunto ca actividade da titoría se requiren momentos que permitan reflexións sobre o proceder como alumno individual e responsable, así coma a

interacción cos nosos compañeiros de grupo ou equipo cos que estamos a desenvolver esta actividade formativa...

- 20 -


